
BAMBLE KOMMUNE 

Kultur  
Postboks 80 

3993  LANGESUND 
Tlf  : 35 96 52 00  
Fax: 35 96 50 10 

E-mail: postmottak@bamble.kommune.no 
 

 

 

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 2019 
 

 

1. Foreningsopplysninger  

 

 

Foreningens navn: 

 

Foreningens postadresse: 

Postnr./-sted: 

Foreningens hjemmeside på internett:  

Bankkonto: Postgiro: 

 
 

Kontaktperson: 

Adresse: 

Postnr./-sted: 

 
Telefon privat: Mobiltlf:  

E-mail:  Tlf. arb. 

 

Foreningens leder:                                            

Adresse: 

Postnr./-sted: 

Telefon privat: Mobiltlf:  

E-mail:  Tlf. arb.  

 

Foreningens kasserer: 

Adresse: 

Postnr./-sted: 

Telefon privat: Telefon arb: 

 

Årsmøte avholdes hvert år i : 

 
NB ! For å motta driftstilskudd må stå registrert i kommunens 
foreningsregister. Gå inn påkommunens hjemmeside og gjør oppdateringer 
ved endringer. 
 

 

mailto:postmottak@bamble.kommune.no


 

2. MEDLEMSTALL M.M.  PR. 1.1.2019 

 
Husk at oppgitt medlemstall skal tilsvare innbetalt medlemskontingent for 2018 
 
 
  

2.1 Medlemmer. 
 Aldersfordeling 

 Under 20 år 20 år og eldre 

Antall aktive medlemmer   

Herav antall ledere   

 
Som ledere godkjennes: a) hovedforeningens styre ( ikke varamedlemmer ) 
  b) undergruppas styre ( ikke varamedlemmer ) 
  c) trenere/instruktører/dirigenter  

 

 

2.2 Kontigent: 
 

Type kontingent/avgift 

(spesifiser hvis flere satser) 
Beløp For hvem ? 

Medlemskontingent   

Treningsavgift m.m.   

   

   

 
 

3. UNDERGRUPPER 

 
Navn på eventuelle undergrupper i foreningen: 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

NB ! For hver undergruppe skal det fylles ut  et eget skjema ”Registrering av 

undergrupper” som vedlegges dette skjemaet. 



 

4. VEDLEGG TIL SØKNADEN 

 

Følgende vedlegg skal følge med denne søknaden - ellers vil den ikke bli behandlet: 

 

4.1  Revidert regnskap for 2018: undertegnet av kasserer og revisor. 
 

4.2 Vedtatt budsjett for 2019: på foreningens eget budsjettoppsett ut fra vedtatt 

konto-plan. Medsendt standardskjema brukes bare 

dersom foreningen ikke har eget oppsett ! 
 

4.3 Godkjent årsmelding for 2018  

 
 

5. ANDRE VEDLEGG 

 
Følgende papirer legges ved   (kryss av): 
 

5.1  Undergruppeskjema m/vedlegg - antall: _____  (se pkt. 3) 

 

6. TILLEGGSOPPLYSNINGER 

 
Her føres opp momenter som foreningen mener kan ha betydning for den skjønnsmessige 
delen av driftstilskuddet: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

dato  leders underskrift 

 
 

HUSK SØKNADSFRISTEN 1.april 2019



ORIENTERING OM TILSKUDDSORDNINGENE 
 

 

Alminnelige bestemmelser 

 
0.1 Økonomisk støtte til organisasjoner 

hjemmehørende i Bamble kommune 
fordeles av kultursjefen, med delegert 
fullmakt fra kommunestyret. 
Kultursjefen kan innhente uttalelser 
fra paraplyorganisasjonene før fordel-
ingen. Tilskudd fordeles hvert enkelt 
år i den utstrekning Bamble 
kommunestyre har avsatt midler til 
formålet.  

 
 
0.2 Lag som søker tilskudd må være 

registrert i foreningsregisteret på 
kommunens hjemmeside. 

 Foreningen er selv ansvarlig for 
oppdateringer og til enhver tid korrekt 
informasjon. 

 
0.3 Organisasjonen må ha vedtatte lover  
 for virksomheten, være åpen for alle 
 som ønsker medlemskap, og samlet 
 bidra til et aktivt organisasjonsliv i 
 Bamble. 
 
0.4 Søknaden skal inneholde alle opp-

lysninger som er fastsatt i søknads-
skjemaet. Søknaden skal være under-
tegnet av lederen. Regnskapet skal 
undertegnes av kasserer og revisor. 

 
0.5 Evnt. uoppgjorte fordringer fra 

Bamble kommune mot organisasjoner 
går til fradrag før bevilget tilskudd ut-
betales. 

 
0.6 Tilskudd utbetales bare til registrert 
 bank-/postgirokonto. 
 
0.7 Kommunestyret som også er kontroll-
 komite, kan kreve å få fullstendig 
 regnskap fra organisasjonens virk-
 somhet fremlagt til kontroll. 
 
 

Driftstilskudd 

 
1.1 Driftstilskudd gis bare til organisasjon-

er som fyller bestemmelsene i pkt. 0 
ovenfor. 

1.2  Driftstilskudd gis til frivillige, kulturelle 
lag og foreninger som kan 
dokumentere medlemmer under 20 
år. 

 
 

1.3 Driftstilskudd brukes til daglig 
virksomhet i organisasjonen, inklusive 
reiser og deltakelse på mesterskap 
etc. 

 
1.4 Driftstilskuddet fordeles på organisa-
 sjonene etter fordelingsnøkkel som 
 fastsettes av kommunestyret. 
 
1.5 Organisasjoner som opererer med lav 

medlemskontingent/treningsavgift kan 
få reduksjon i økonomisk tilskudd fra 
kommunen. 

 

1.6 Søknadsfrist er 1.april 

For sent  innkomne søknader 

behandles ikke har ikke krav på å 

bli behandlet. 
Det benyttes fastsatt søknadsskjema. 

 
 

Etableringstilskudd 

 
2.1 Etableringstilskudd kan gis til nye 

organisasjoner innen friluft, idrett, kul-
tur og ungdomsarbeid.  

 
2.2 Organisasjonen som søker 

etableringstilskudd må ha valgt 
interimstyre, og oppnevnt revisor. 

 
2.3 Etableringstilskudd kan bare gis til 

organisasjoner som senere kan antas 
å oppfylle bestemmelsene i pkt. 0 
ovenfor. 

 
2.4 Organisasjoner som mottar 
 etableringstilskudd forplikter å sende 
 kommunen utdrag av protokoll fra 
 stiftelsesmøtet. 
 
 


